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چکیده
شهرها با گردشگران مختلف دارای اماکن جاذن گردشگری تاریخی ،فرهنگی ،تفریحی و  ...فراوانی هستند ،در
شهرها برخی اماکن جاذن غالباً تعداد زیادی از گردشگران را بهسوی خود جذن مینمایند .شناسایی این اماکن و
اولویتبندی و دستهبندی آنها بر اساس رفتار ترجیحی گردشگران بهمنظور مدیریت توسعه گردشگری امری
ضروری است .بهگونهای که ،مطالعات ترجیحات رفتاری گردشگران از مکانهای جاذن بهنوعی ،بخشی از فرآیند
برنامهریزی فضایی شهرها است که اخیراً این دسته مطالعات به دلیل ماهیت رفتار-مکانی موردتوجه محققان جغرافیا
رفتاری-فضایی قرارگرفته است .به همین منظور در این مقاله با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف رفتاری گردشگران
به اولویتبندی و دستهبندی جاذبههای گردشگری شهر یزد بر اساس ترجیحات گردشگران پرداختهشده است.
دادهها آماری با روش میدانی و پرسشنامه با توجه به جامعه آماری ساالنه گردشگران شهر یزد بهخصوص در سه
سال اخیر از  360نمونه موردمطالعه با مقیاس امتیازی لیکرت جمعآوریشده است .در بخش یافتههای پژوهش ابتدا
به بررسی خصوصیات اجتماعی و دموگرافیک گردشگران شهر یزد پرداختهشده است در مرحله بعد با پذیرش سه
متغیر پژوهش شامل :میزان تجربه و وفاداری گردشگران از جاذبهها ،رضایت و استفاده گردشگران از جاذبهها و
طول زمان اقامت گردشگران برای بازید از جاذبهها .به دلیل تأثیر متغیرهای رفتاری مختلف گردشگران در شناسایی
ترجیحات آنان ،برای به دست آوردن اوزان نهایی اولویتبندی و دستهبندی اماکن جاذن گردشگری؛ از روش تحلیل
چند متغیر  Co-plotاستفادهشده است و درنهایت با ترکیب اوزان نهایی بهدستآمده از مدل  Co-plotبا GIS
الگوی فضایی پراکنش جاذبههای مورد ترجیر گردشگران در نقشه شهر یزد به نمایش گذاشتهشده است .نتایپ
پژوهش نشان میدهد که گردشگران شهر یزد شامل افراد با تحصیالت مختلف با سنین باال و درآمد باال میباشند
که باهدف سیاحت میراف فرهنگی از مناطق دور و نزدیک به مقصد شهر یزد سفرکردهاند و جاذبههای مورد
ترجیحات این گردشگران اکثراً شامل جاذبههای تاریخی-فرهنگی چون :مجموعه امیر چخماق ،مجموعه زندان
اسکندر ،باغ دولتآباد ... ،است که این ترجیحات جاذن ازنظر پراکنش فضایی بیشتر در مرکز شهر یزد متمرکزشدهاند.
واژههای کلیدی :جغرافیا رفتاری-فضایی ،اولویتبندی ،جاذبه توریستی ،مدل  ،Co-plotشهر یزد.
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مقدمه
با توجه به جایگاه ویژه شهر ،در بسیاری از کشورهای موفق در صنعت گردشگری ،شهر پایه و اساس توسعه گردشگری
است ،گردشگری از وظایف اصلی شهرها است و اهمیت آن هنوز در حال رشد است ،گردشگری شهری نقش مهمی در
افزایش رفاه ،بهبود تحرک جوامع ،بازســـازی و توســـعه پایدار شـــهری دارد (.)Mowforth & Munt,2015:56
گرد شگری شهری عملکرد متقابل گرد شگر و تولید ف ضای گرد شگری ،در ارتباط با سفر به مناطق شهری و بازدید از
جاذبههای مربوط به گردشــگری اســت که آثار متفاوتی را بر فضــا اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصــاد شــهری برجای میگذارد،
توســعه فعالیتهای گردشــگری در شــهرها غالباً منوط به همین جاذبههای متنوع طبیعی ،فرهنگی ،تاریخی و  ...اســت.
جاذبههای گرد شگری برای تو سعه گرد شگری مهم ه ستند ( .)Wang,2018:1درواقع ،بازدید جاذبههای گرد شگری
یکی از بزرگترین ،فراگیرترین و رو به رشدترین بخشهای صنعت گردشگری شهری عصر حاضر است .جاذبههای پایه
برای شهرها ،یکی از عوامل کلیدی در تحریک تقا ضا برای گرد شگری شهری ا ست ( .)Law,2002:32این جاذبهها
ه ستند که گرد شگران را به بازدید از منطقه شهری ترغیب مینمایند .و نقش برج ستهای در رونق گرد شگری شهری
دارند ( .)Lapko,2014:208امروزه ،نقش جاذبه های شـــهرها در گردشـــگری بهعنوان یک مرکز خرید ،تفریحی و
فرهنگی در حال افزایش اســت .بااینحال ،شــهرها دارای ظرفیتهای بســیار متنوعی از جاذبههای مصــرفی گردشــگری
ه ستند ( .)Lu & Ge,2006:743به همین منظور ،غ یرممکن ا ست برای گرد شگران که به م صرف کل مح صوالت
گرد شگری شهری در متو س مدتزمان کوتاه چندروزه بر سند؛ درواقع ،مراجعه گرد شگران به شهرهای با جاذبههای
گرد شگری زیاد آنها را مجبور به انتخان جاذبههای میکند که تمایل به بازدید و در ج ستوخیز آنها ه ستند؛ میکند.
ن تیجه ایجاد نوعی الگوهای مصـــرف از خدمات گردشـــگری بر اســـاس انواع مختلفی از اولویتهای و محدودیتهای
گردشــگری اســت ( .)Suh et al,2004:129در اینجا ،گردشــگر باید انتخان کند که کدامیک از مقصــدها را ببیند و از
کدامیک چشمپوشی کند .بنابراین ،برای توسعه گردشگری شهری ،شناسایی جاذبهها ،ارزیابی ،اولویتبندی و دستهبندی
آنها بر ا ساس رفتار ترجیحی یا م صرفی گرد شگران ضرورت میابد .اولویتبندی و د ستهبندی جاذبههای گرد شگری با
توجه به ترجیحات گردشگران میتواند در توسعه گردشگری نقش به سزایی را ایفا کند (Nekoee et al,2011:122-

 .)123بهگونهای که شناخت رابطه اولویت رفتاری گردشگران در ارتباط با اماکن جاذن زمینه توسعه گردشگری مبتنی بر
مصــرفکننده؛ را برای آینده شــهرها فراهم میکند .در همین رابطه ،شــناخت الگویی رفتاری گردشــگران در ارتباط با
پراکنش ف ضایی اماکن جاذن شهرها اخیراً در بین جغرافیدانان رفتاری-ف ضایی با پی شرفت روشهای آماری و رایانهای و
استفاده از شاخ های مختلف رشد چشمگیری داشته است .به همین منظور این مقاله ،مایل به نشان دادن اولویتبندی
و دســتهبندی از جاذبههای گردشــگری شــهر یزد با اســتفاده از یک روش تجزیهوتحلیل دادههای چند متغیره با توجه به
متغیرهای مختلف ترجیر گرد شگران این شهر میبا شد .مزیت این مطالعه ن سبت به سایر مطالعات در این ا ست ،که در
این مطالعه؛ با روش  Co-plotتجزیهوتحلیل متغیرهای مختلف رفتار ترجیر گردشـــگران بهطور همزمان در ارتباط با
اماکن جاذن انجام شده است .درواقع ،سعی شده با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف اولویتبندی و دستهبندی دقیقتری
از جاذبهها جهت توســعه برنامهریزی فضــایی گردشــگری شــهر یزد ارائه شــود .همچنین در ارتباط با موضــوع پژوهش
مطالعات مختلفی در شهرهای مختلف جهان صورت گرفته است که ازجمله این دسته مطالعات میتوان به پژوهش الیت
و پرنتی سه )1994(1ا شاره کرد که در مطالعه خود ویژگیهای بازدیدکنندگان جاذبههای میراف تاریخی در انگل ستان و ولز
را موردبرر سی قراردادند .آنها پژوهش خود را به دو بخش تق سیم کردند :بخش اول ،ویژگیهای م صرفکنندگان میراف
1. Light & Prentice
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را ازنظر تعدادی از متغیرهای اجتماعی-دموگرافیک موردبرر سی قراردادند ،درحالیکه در بخش دوم عوامل جذن بازدید از
جاذبههای میراف ،نگرش ن سبت به گذ شته و انتظارات از میراف را در سه نظر سنجی در ساختمانهای تاریخی و بناهای
تاریخی موردبرر سی قراردادند .نظر سنجیها اول و دوم در سال 1986؛ و نظر سنجی سوم در  1987-88انجام شد .این
پایگاه داده شامل  3887بازدیدکننده در  15سایت بود و این سایتها را میتوان به سه د سته مجزا تق سیم کرد :قلعهها،
بناهای تاریخی و ساختمانهای صنعتی  /تاریخی .شواهد ارائه شده ن شان میداد که گرد شگری میراثی ب سیار ترجیحاتی
ا ست و م صرفکنندگان آن از طبقات متو س  ،تح صیلکرده ،میان سال ،خانوادههای بدون فرزندان ،و ک سانی که عالقه
قبلی به تاریخدارند؛ را شـــامل میگردد .بول )1997(1در مقاله گردشـــگری در لندن :به بررســـی گزارش اخیر تغییر در
سیا ستهای دولت در رابطه با گرد شگری در لندن پرداخت ،در این رابطه بول بیان میکند که بیش از دو /سوم از همه
بازدیدکنندگان خارجی لندن را گردشـــگران میراف -تاریخی تشـــکیل میدهند .بهعنوانمثال در این پژوهش مهمترین
جاذبههای میراثی-تاریخی برای بازدیدکنندگان خارجی شهر لندن جاذبه برج لندن بود؛ بول ن شان میدهد که  75در صد
از بازید کنندگان جاذبه برج لندن برای اولین بار به این برج مراجعه کردند .و همچنین  48درصـــد از بازدیدکنندگان کل
شــهر گفتهاند که از برج لندن بازدید کردهاند و  59درصــد گفتهاند که از آن بازدید کردهاند در یک ســفر قبلی به لندن به
صورتی که برخی قصد داشتند برای دومین بار از برج دیدن کنند .نتایپ بهخوبی نشان داده است که ،میراف تاریخی شهر
بهعنوان یک جاذبه ا صلی و برج سته در اولویت گرد شگران شهر لندن ا ست و عوامل ثانویه در د سترس بودن خدمات
ســرگرمی وزندگی شــبانه نیز یکی از انگیزههای اصــلی برای بازدیدکنندگان خارجی بهمنظور بازدید از جاذبههای میراف-
تاریخی در مراکز شـهری اسـت .پارکر )1999(2به بررسـی طیف وسـیعی از گردشـگران در السوگاس آمریکا میپردازد
نتایپ پژوهش وی نشان داد که جاذبههای تفریحی و سرگرمی شامل تئاتر ،سینما و نمایشها ،کنسرت ،سالنها ،کازینوها،
باشــگاهها ،کافهها و رســتورانها در اولویت نقاط جاذن گردشــگری منطقه شــهری السوگاس قرار گرفتند .و بیشــتر
بازدیدکنندگان این منطقه را جوانان مجرد با وضعیت اقتصادی مطلون شامل میگردد که در فصول خاص به این منطقه
شهری سرریز می شوند .شوال و راوه )2004(3در مطالعهای تحت عنوان طبقهبندی جاذبههای گردشگری و الگوبرداری از
شــهرهای توریســتی :بر اســاس روش آنالیز چند متغیره  Co-Plotبه بررســی رابطه ویژگیهای ســفر گردشــگران و
جاذبههایی شهر اور شلیم پرداختند .این پژوهش ازنظر بازده زمانی بین سپتامبر  1998و مارس  1999انجام شده ا ست.
نتایپ حاصــل از تجزیهوتحلیل آماری نشــان میدهد که جاذبههای گردشــگری اورشــلیم را میتوان به چهار گروه مجزا
طبقهبندی کرد و تمایل به تراکم فضــایی در مکانهای دیدنی در این شــهر وجود دارد .و درنهایت بر اســاس این نتایپ،
الگوی فضایی مصرف گردشگری در شهرهای بزرگ تدوینشده است .بن دلیا4و همکاران ( )2011در مقاله ارزیابی مقصد
گرد شگری با ا ستفاده از مدل گرد شگری شهری ،به برر سی جاذبههای گرد شگری شهر تلآویو و ر ضایت بازدیدکننده
میپردازند و سه سؤال :کدام جاذبههای گرد شگری شهر را گرد شگران میپ سندند؟ چگونه گرد شگران به این جاذبهها
مربوط میشــوند؟ و چه تفاوتهایی ،در صــورت وجود ،در پاســخ گروههای گوناگون بازدیدکننده ظاهر خواهد شــد؟ را
موردبرر سی قرار میدهند .این مقاله از دو ابزار پژوهش اولیه ا ستفاده میکند :م شاهده میدانی و م صاحبه ساختاریافته از
 199بازدیدکننده .در این پژوهش پاســخدهندگان بر اســاس انگیزه بازدید به چهار گروه گردشــگری )1( :تعطیالت)2( ،
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کســبوکار )3( ،میراف فرهنگ )4( ،بازدید از دوســتان و بســتگان )VFR(1تقســیمشــدهاند .یافتهها نشــان میدهد که
گروههای گردشگری و بازید کنندگان از دوستان و بستگان سطر باالیی از رضایت را نسبت به بازدیدکنندگان کسبوکار
و میراف فرهنگ دارند .و همچنین این پژوهش ن شان میدهد که اولویت شهر تلآویو ازنظر ترجیحات گرد شگران شامل
جزایر ساحلی و مراکز اوقات فراغت است ،و درحالیکه نقاط ضعف آن مربوط به جنبههای فیزیکی شهر شامل :حملونقل،
پاکیزگی ،معماری و مسکن بوده است .لی2و همکاران ( )2018در مقالهای به تجزیهوتحلیل فضایی ترجیحات گردشگران
و ساکنان محلی با جاذبههای (نقاط دیدنی) گرد شگری در ده شهر آمریکا شامل :آتالنتا ،بو ستون ،شیکاگو ،هو ستون،
لسآنجلس ،نیویورک ،اورالندو ،سانفران سی سکو ،سیاتل و وا شنگتن دی سی پرداختند .در این پژوهش دادهها از عکس
آپلود شــده در ســایت فلیکر بین ســالهای  2004تا  2010و  2014جمع آوردی شــده و با اســتفاده از روش الگوریتم
خوشــهبندی فضــایی مبتنی بر تراکم تجزیهوتحلیل شــدهاند و نتایپ نشــان داد که ســطر ادغام ترجیحات گردشــگران و
ساکنان محلی در شهرهای مختلف ب سیار متفاوت ا ست ،زیرا شهر نیویورک بی شترین تعامالت را ن شان میدهد و آتالنتا
حداقل اختالط را نشـان میدهد .عالوه بر آتالنتا ،در شـهرهای دیگر مانند اورالندو ،سـیاتل و واشـنگتن دی سـی ،مردم
محلی و گردشگران تمایل داشتند تا از مقصدهای مختلفی بازدید کنند .در اکثر شهرهای موردمطالعه ،مناطق مرکز شهر با
ن شانهها و جاذبههای محبون بی شتر موردتوجه گرد شگران بودند ،درحالیکه مق صدهای فرهنگی و تفریحی بی شتر مردم
محلی را جذن کرده بودند .همچنین در مقای سهای که از گرد شگران و ساکنان محلی این شهرها صورت گرفت نتایپ
ن شان داد که بهطور خاص ،گرد شگران ترجیر میدهند از ن شانههای شهری ،ساختمانهای تاریخی ،موزهها ،فرو شگاهی
معروف ،فرودگاهها و هتلهای باکیفیت باال بازدید کنند .از ســوی دیگر ،ســاکنین محلی به بازید از مناطق تجاری (مانند
بازارها و فروشگاههای محلی) ،پارکها و میدانهای عمومی و همچنین محلههای دارای تنوع فرهنگی عالقهمند بودند.
در مطالعات داخلی همچنین سیفالدینی و همکاران ( )2009در پژوه شی تحت عنوان پراکنش جاذبههای گرد شگری و
الگوبرداری از شهرهای توری ستی برای شهر ا صفهان – ایران با ا ستفاده از روش پیمای شی و تجزیهوتحلیل طبقهبندی از
مارس تا نوامبر  2008به برر سی الگو ف ضایی جاذبههای گرد شگری شهر ا صفهان پرداختند .نتایپ این پژوهش ن شان داد
که جاذبههای گرد شگری در شهر ا صفهان میتواند در چهار گروه طبقهبندی شود .درنهایت بر اساس نتیجه این پژوهش
الگو فضــایی مصــرف گردشــگری در شــهرهای بزرگ تهیهشــده اســت ،که این الگوی فضــایی جاذبههای گردشــگری
بهدستآمده پژوهش میتواند برای مدیریت و برنامهریزی گردشگری شهری استفاده شود .نیکویی و همکاران ( )2011به
ارزیابی و اولویتبندی جاذبههای گرد شگری شهری بیرجند پرداختند در این مطالعه ،با ا ستفاده از فرآیند تحلیل سل سله
مراتبی ،جاذبههای توریستی مختلف شهر بیرجند در ابعاد فرهنگی تاریخی ،انسان ساختهشده و طبیعی بررسیشده است .و
برای تجزیهوتحلیل و اولویتبندی جاذبههای گردشگری این شهرستان از نرمافزار  ECاستفاده شده است .یافتهها نشان
داد که جاذبههای فرهنگی و تاریخی بهمنظور تو سعه و برنامهریزی گرد شگری شهر بیرجند در اولویت باالتری ن سبت به
جاذبههای دیگر میبا شند .ضیایی و داغ ستانی ( )1389در مقالهای با عنوان تحلیل سل سله مراتبی جاذبههای تاریخی-
فرهنگی شهرستان نیشابور به ارزیابی و سطربندی جاذبههای گردشگری این شهرستان با استفاده از تکنیک چند معیاره
تصــمیم ســازی پرداختند .در این مقاله ابتدا مبانی نظری و کاربردپذیری «تکنیک تحلیل ســلســله مراتبی» در ارزیابی
جاذبههای گرد شگری بحم شد .سپس به کمک این تکنیک ،جاذبههای تاریخی  -فرهنگی شهر ستان نی شابور مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت و این جاذبهها اولویتبندی و نهایتاً سطربندی شدند .انطباق سطربندی جاذبهها با «مدل چرخه
حیات محصــول» و «نقشــه ادراکی» ازجمله یافتههای این تحقیق بوده اســت (ضــیایی و داغســتانی .)1389 ،قنبری و
1. Visiting Friends & Relatives
2. Li
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همکاران ( )1391در مقالهای تحت عنوان شنا سایی و اولویتبندی جاذبههای گرد شگری شهر ستان روان سر بر ا ساس
پتانسیل جذن گردشگر با روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی و پیمایشی نه پارامتر «ارتفاع قرارگیری از سطر دریا ،وضعیت
زیر ساختها ،تعداد گرد شگر ،ت سهیالت و خدمات ،د ستر سی ،پتان سیل اطراف جاذبه ،قابلیت جذن گرد شگر در ف صول
مختلف ،اثرات اقتصادی و عدم مخاطرات طبیعی» را در مورد هفت مکان گردشگری مهم شهرستان روانسر انتخان و با
ا ستفاده از روش تاپ سیس به اولویتبندی مکانهای جاذن گرد شگری این شهر ستان پرداخته شده ا ست .نتایپ حا صل از
مدل تاپسیس ،مکانهای گردشگری شهرستان روانسر جهت بازدید گردشگران به ترتیب زیر اولویتبندی نمود :غار قوری
قلعه رتبه یک ،ســران روانســر رتبه دوم ،غار کاوات رتبه ســوم ،زیارتگاه اویس قرنی ،ســران جاوری ،تپه موســایی و تاق
فرهاد به ترتیب در اولویتهای بعدی واقع شدند .نتایپ نهایی تحقیق ن شان داد که جاذبههای شهر ستان به لحاظ اولویت
توســعه در ســه ســطر قرار دارند و این ســطوح میتوانند مبنایی برای برنامهریزی و تصــمیمگیری مدیران گردشــگری
شهر ستان نی شابور با شند (قنبری و همکاران .)1391،سلطانی و شاهنو شی ( )1391در مقالهای باهدف ،شنا سایی اولویت
گرد شگران داخلی در انتخان مق صدهای گرد شگری در شهر م شهد ا ست .از روش آنتروپی برای اولویتبندی جاذبههای
گرد شگری بهره گرفتند و نتایپ بهدستآمده ن شان داد که درمجموع ،جاذبههای قدیمی شهر م شهد در اولویت اوّل جاذبه
گردشگری در میان گردشگران موردمطالعه است .و گردشگران شهر مشهد با جاذبههای جدید ایجادشده ارتباط مناسبی
برقرار نکردهاند و این شهر در ایجاد مقصدهای جذان جدید گرد شگری تاکنون موفق نبوده است (سلطانی و شاهنو شی،
 .)1391غفاری گیالنده و همکاران ( )1396در پژوه شی تحت عنوان رتبهبندی جاذبههای گرد شگری بر ا ساس پتان سیل
جذن گردشگر با استفاده از مدل تاکسونومی عددی با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی ،به
اولویتبندی مکانهای جاذن گردشگری شهرستان خوی پرداخته شده است که بر اساس نتایپ این پژوهش ،برج شمس
تبریزی شهر خوی ،دارای بیشترین پتانسیل جذن گردشگر در این شهر میباشد؛ در مقابل ،با وجود اینکه آبشار بدالن و
منطقه حفاظت شده مراکان ،جزو جاذبههای طبیعی نان شهر خوی ،ازلحاظ جذن گرد شگری میبا شند و دارای توانهای
گرد شگری بالقوه ه ستند اما ضعف ت سهیالت ،خدمات و زیر ساختهای موجود و احتمال بروز مخاطرات طبیعی در این
مناطق ،باعم شده است که این مناطق در جذن گردشگر نتوانند عملکرد چندان موفقی داشته باشند (گیالنده و همکاران،
 .)1396قا سمی و همکاران ( )1396در پژوهشی تحت عنوان اولویتبندی مقاصد گردشگری پیرامونی کالن شهرها مورد:
حومههای ییالقی شمال تهران با رویکرد توصیفی-تحلیلی با استفاده از الگوی تحلیل فرایند شبکهای و سلسله مراتبی به
برر سی شاخ های جاذبههای گرد شگری مقا صد پیرامون کالن شهر تهران و اولویتبندی و عوامل اثرگذار بر انتخان
مقاصد گردشگری این نواحی پرداختند .نتایپ این پژوش نشان داد که نخست مقصد گردشگری لواسانات با  %43بهعنوان
مهمترین مق صد گرد شگری و سپس محورهای توچال با  ،%31دربند با  %21و کن – سولقان با  %17در رتبههای بعدی
قرار دارند ،درنهایت ،محور دارآباد با  %14پایینترین رتبه مقصد گردشگری حومههای شمال تهران را داشته است (قاسمی
و همکاران .)1396 ،با توجه به اهمیت مو ضوع در پی شینه پژوهش ،توجه ب سیار کمی به مطالعات در مورد چگونگی رابطه
اولویت و ترجیحات رفتاری گردشــگران با اماکن جاذن شــهری شــده اســت .توجه برنامه ریزان و مدیران محلی شــهرها
بهطورکلی بر بازاریابی و مدیریت اهداف گردشگری متمرکز است ،جزئیات برخورد بین توریست و مکانهای جاذن ممکن
ا ست کمتر موردتوجه با شد .در این زمینه فعالیت تحقیقاتی رو به ر شد در بین جغرافیدانان رفتاری-ف ضایی (بهعنوانمثال:

 .) McKercher & Lau,2008; Shoval & Issacson,2009; Shoval & Raveh,2004با اســـتفاده از
تکنولوژی پی شرفته در حال شکلگیری ا ست .بهگونهای که رابطه بین رفتار م صرفی گرد شگران با مکانهای جاذن بر
اســاس الگوی فضــایی ترجیحات گردشــگران میتواند برنامه ریزان و مدیران شــهری را در جهت برنامهریزی فضــاهای
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گردشــگری کمک کند .درواقع اولویتبندی و دســتهبندی جاذبههای گردشــگری بر اســاس ترجیحات رفتار مصــرفی
گردشگران میتواند موجب پی بردن به نابرابریهای فضایی و بهتبع آن تقویت زیرساختها و استفاده بهینهتر و مدیریت
بهتر جاذبههای گردشگری شهری گردد.
مبانی نظری
امروزه یکی از فضاهای گردشگری که موردتوجه گردشگران قرارگرفته است ،فضاهای شهری است .گردشگری شهری
دارای ماهیت دوگانه است؛ به این معنا که از یکسو شهر به معنای اصلیترین مبدأ گردشگران به شمار میآید؛ و دوم
اینکه شهر بهعنوان مق صد گرد شگری مدنظر قرار میگیرد .آنچه مربوط به گرد شگری شهری ا ست ،عموماً شهر را
بهعنوان مقصــد گردشــگری مدنظر دارد و درواقع ،هدف از ورود گردشــگر به فضــای شــهری بازدید از جاذبههای
گردشگری شهر است (قالیباف ،و شعبانی فرد .)1390،بااینحال ،شهرها دارای جاذبهها گردشگری فراوان و غنی هستند
که در پیدایش و توسعه آنها نقش اساسی ایفا میکنند .در شهرها عناصر مختلف چون محی معماری معاصر و تاریخی،
زندگی شــبانه ،خرید و ســایر امکانات طیف وســیعی از خدمات جذن را ارائه میدهند .همچنین چشــماندازهای شــهری
میتواند زمینه جذن گردشـــگران را فراهم کند ،مانند :مکانهای هنری خالق ( ،)Pappalepore et al،2014مناطق
تاریخی ( ،)Ashworth & Tunbridge ,2004مح له های م هاجران ( )Chang,1997گتو ها و نواحی قومی
( ،)Conforti, 1996ف ضاهای مقدس و مقا صد سرگرمی ( .)Pearce,1987جاذبههای گرد شگری ،برح سب نوع
دستهبندی می شوند و با توجه به عوامل مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرند .جاذبههای گردشگری شهرها را میتوان در
دود سته کلی تق سیم کرد -1 :عنا صر اولیه جاذن چون :محلههای تاریخی ،آثار معماری -فرهنگی و همچنین واحدهای
تجاری-اداری و  -2 ...عنا صر ثانویه جاذن که مکمل عنا صر اولیه .عنا صر ثانویه جاذبههای گرد شگری شامل خدمات
تهیه غذا ،حملونقل ،اقامتگاهها و  )Kurek,2008:325( ...میباشـــند .این امکانات جاذن ثانویه شـــهری میتوانند به
عملکرد گردشگری کمک کنند بهعنوانمثال" ،بخش غذا" ،طیف گستردهای از اقامتهای هتل ،رستورانها ،قهوهخانهها
و غیره را پوشش میدهد ( ،)Smith,1977:153همچنین در برخی موارد به عوامل اضافه اشارهشده است .عناصر ثانویه
و اضــافه جاذن گردشــگران (مانند :مســائل مدیریت شــهر ،زیرســاختهای حملونقل و ترافیک ،بخش غذا ،اطالعات
توریســتی و  )...را نمیتوان بهعنوان جاذبههای اولیه بازدیدکنندگان شــهری در نظر گرفت .در کل محققان گردشــگری
شهری عناصر جاذن گردشگری را در سه دسته عناصر اولیه ،ثانویه و اضافه تقسیم میکنند .برای اشورف عناصر اولیه:
جاذبه های گردشـــگری با توانایی جذن گردشـــگران ،و عناصـــر ثانویه :حملونقل و خدمات در مقصـــد اســـت
( .)Verbeke,1986:86ازنظر مک کانل ( )1976یک پدیده جاذن باید دارای سه جزء باشد :توریست ،سایت موردنظر،
و ن شانگر یا ت صویری که سایت را برای گرد شگر معنی دهد .این معیارها میتوانند عمالً هر چیزی را به جاذبه توری ستی
تبدیل کنند ( .)MacCannell,1976:41در همین رابطه ویربیک ( )1986اســتدالل کرده اســت که عناصــر جاذن که
مبنای گرد شگری شهری را ت شکیل میدهند ممکن ا ست به سه گروه تق سیم شود :عنا صر اولیه که شامل جاذبهها و
تأسیسات خاص و مکانهای فعالیت (مانند :اوقات فراغت) میباشند؛ عناصر ثانویه (مانند :مسکن و خردهفروشی) و عناصر
سوم (مانند :پارکینگ ،اطالعات و نشانهها) ( .)Verbeke,1986:86گان ( )1988مدل عنصر جاذن در گردشگری را در
سه حلقه نشان میدهد (شکل ،)1 ،در این مدل دایره درونی یا هسته ،مهمترین جزء جاذبه و منبع اصلی جذن گردشگران
ا ست .ه سته ،چیزی ا ست که گرد شگران به دنبال بازدید از آن ه ستند یا پس از بازگ شت به خانه ،آن را در حافظه ذخیره
میکنند .این ممکن ا ست شامل منابع میراف طبیعی یا فرهنگی موجود در سایت جاذن با شد .دومین عن صر ضروری،
کمربند یا منطقه بافر جاذبه اســت که هســته را حفظ میکند و بهعنوان مکمل ثانویه جاذن در جهت بهبود عامل جاذبه
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اصلی یا هسته مدل عمل میکند .جزء سوم و نهایی ساختار جاذبه است (.)Gunn, 1988

شکل شماره  .1ساختار جاذبه گردشگری ،منبع)Nowacki,2013:17) :

جودیت روتچه ( )2006رابطه میان گردشــگری و مناطق جاذن شــهری را تحلیل میکند .او بین عناصــر اولیه ،ثانویه و
اضافی گردشگری شهری تفاوت قائل میگردد .ازنظر وی عناصری اصلی جذن گردشگران شامل :الف) مکانهایی برای
اســـتقرار فعالیتها-1:امکانات فرهنگی :موزهها و گالریهای هنری؛ تئاترها و خانههای فیلم؛ مراکز تجاری و جاذبههای
دیگر؛ -2امکانات ورز شی :پو شیده یا در ف ضای باز؛- 3امکانات تفریحی :کازینو و قرعهک شی؛ رویدادهای سازمانیافته؛
جشــنوارهها -4،اماکن برای صــرف وقت فراغت :بلوارهای تاریخی؛ ســاختمانها؛ مجســمههای قدیمی و بناهای تاریخی؛
پارکها و مناطق سبز و آنها .ن) عناصر ثانویه (امکانات غذا ،خرید ،بازار) همراه با امکانات اضافی (دسترسی ،حملونقل
و پارک خودرو ،اطالعات توریســتی (نقشــه ،شــاخ  ،راهنما) نیز برای موفقیت گردشــگری شــهری بســیار مهم اســت
( .)Popescu,2008:109ازنظر امر آکســـوز و دورین پائول باک ( )2012از دیدگاه گردشـــگری ،جاذبههای شـــهرها
میتوانند فر صتهای زیادی را ارائه دهند .آنها میتوانند به عنا صر ا صلی (اولیه) و عنا صر ثانویه تق سیم شوند .عنا صر
ا صلی که عمدتاً متعلق به حوزه عمومی ه ستند ،شامل ترکیبی از جاذبهها ه ستند که منح صربهفرد میبا شند و قادر به
جذن گرد شگران به شهر ه ستند (مثالً :موزهها ،معماری شهری ،پارکهای معدنی و سالنهای نمای شگاه) .گروه دوم
شامل امکانات شهری ا ست که تجربه گرد شگران را پ شتیبانی میکند (مثالً :هتلها ،ر ستورانها ،امکانات حملونقل و
غیره) (.)Emre Aksoz & Dorin Paul Bac,2012:8
جدول شماره .1انواع جاذبههای گردشگران از دیدگاه صاحبنظران
پژوهشگر
مک کانل

سال
1976

گان1

1988

ثوربرک2

1995

شرح دیدگاه
جاذبهها سازههای اجتماعی هستند که در فرایند "بازدید " ظهور میکنند .جاذبه توریستی از سه عنصر
تشکیلشده است :دید (یا محل سکونت) ،گردشگران و نشانگر.
جاذبه شامل هسته ،کمربند مصنوعی و منطقه بسته شدن است .جاذبه توریستی درک نیازهای بازدیدکنندگان
از محی  ،توانایی جذن گردشگران و توانایی کسب رضایت است.
محصول جذان شامل سه سطر است :محصول اصلی (مزایا ،تجارن ،اوقات فراغت) ،محصول ملموس
(نمایشگاهها ،اشکال فعالیت ،امنیت) و محصول تکمیلشده (خدمات پذیرایی ،فروشگاهها )...،است.

1997

هر سایت توریستی (جاذبه) شامل یک رویداد فرهنگی یا یک محی فیزیکی ،و انواع فعالیتهای موجود در
جاذبه است .که اهمیت و ارزش جذابیت آن توس بازدیدکنندگان به دست میآید.

کانتر

3

1 . Gunn
2 . Swarbrooke
3 . Canter
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ریچاردز1

2002

روتچه

2006

امر آکسوز و دورین پائول
باک

2012

سیستم جاذبه شامل توریست (عنصر انسانی) ،هسته (مکان) و نشانگر (عنصر اطالعرسانی) است .هسته
میتواند از نوع محیطی ،انسانشناسی یا مخلوط باشد.
عناصری اصلی جذن گردشگران شامل :الف) مکانهایی برای استقرار فعالیتها-1:امکانات فرهنگی؛-2
امکانات ورزشی؛-3امکانات تفریحی .عناصر ثانویه (امکانات غذا ،خرید ،بازار) همراه با امکانات اضافی
(دسترسی ،حملونقل و پارک خودرو ،اطالعات توریستی).
عناصر اصلی (اولیه) عمدتاً متعلق به حوزه عمومی شهر هستند (مثالً :موزهها ،معماری شهری ،پارکهای
معدنی و سالنهای نمایشگاه) .گروه دوم شامل امکانات شهری میباشند (مثالً :هتلها ،رستورانها ،امکانات
حملونقل و غیره).

تالش برای شناخت جاذبههای گرد شگری شهری ،روندی پیچیده را ن شان میدهد .که شنا سایی جاذبههای گرد شگری
موردتوجه گردشگران میتواند با تحلیل فضایی -رفتاری ترجیحات گردشگران در جهت برنامهریزی و مدیریت گردشگری
شهرها مؤثر واقع گردد .این برر سی نیاز به پژوهش در مورد رفتار م صرفی گرد شگران در ارتباط با مکانهای جاذن دارد.
در این رابطه شــوال و ایزاکســون )2006(2معتقدند که اولویتبندی ترجیر گردشــگران در ارتباط با اماکن جاذن شــهرها
میتواند بهعنوان اصل اساسی در برنامهریزی توسعه گردشگری شهرهای تاریخی در نظر گرفته شود .شوال )2002(3در
مطالعات خود برای اولویتبندی و شنا سایی مکانهای جاذن از الگوی رفتار م صرفی گرد شگران در ف ضا شهری بهره
گرفتند .و میزان ر ضایت ،ا ستقبال و بازید گردشگران را در زمانهای م شخ

با استفاده از روشهای ردیابی گرد شگران

موردبررســـی قرار داده اســـت شـــیا4و همکاران ( )2010اولویت رفتار اســـتفاده و مزایا بهرهبرداری از مکانهای جاذن
بخصــوص بازار خرید گردشــگران را موردبررســی قرار دادهاند .و آنها معتقدند که اهداف رفتاری اســتفاده از مکانهای
جاذن ،اولویت ر ضایتمندی گرد شگران از مکانهای گرد شگری را بازگو میکند .کا ستن هولز5و همکاران ( )2013الگوی
رفتاری ترجیر گردشــگران از اماکن جاذن را با در نظر گرفتن شــاخ

بازید اولیه و بازدید مجدد یا وفاداری به جاذبه را

موردبررســـی قرار دادهاند .بهگونهای که آن ها معتقدند تجربه مطلون رفتاری از مکان های جاذن باعم بازدید مجدد
گردشــگران از آنها میگردد همچنین ویتســرو )2000(6تجربه گردشــگران را بهعنوان یک متغیر اســاســی برای بررســی
جاذبههای گرد شگری در نظر گرفته ا ست .این محققان معتقدند گرد شگران همی شه یک تجربه ذاتی از مکاندارند .این
تجارن میتواند مثبت ،منفی یا بیتفاوت باشـــند ( .)Berry & Carbone,2002باروس و ماچادو )2010(7در مطالعه
خود نشــان دادهاند که طول زمان اقامت گردشــگران برای بازدید از اماکن جاذبه در مقیاس منطقه یک شــاخ

مهم در

شناخت ترجیحات گردشگران است .آنها نشان دادند که ازنظر رفتاری گردشگران سعی دارند در اماکن مورد ترجیر خود
زمان بیشــتری را مصــرف کنند .گوکوالی8و همکاران ( )2006طول مدتزمان اقامت برای بازدید را یک متغیر کلیدی در
گردشــگری محلی میدانند .آنها معتقدند که مدتزمان اقامت برای بازدید تحت تأثیر عوامل مختلف اســت .با توجه به
شــکل  2عوامل مختلف میتواند نشــانگر الگو مصــرفی ترجیحات گردشــگران در ارتباط با مکانهای مصــرفی جاذن
گردشگری شهری باشند:

1 . Richards
2. Shoval & Isaacson
3. Shoval
4. Xia
5. Kastenholz
6. Vittersù
7. Barros & Machado
8. Gokovali
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شکل شماره  .2شاخصهای بررسی جاذبههای مورد ترجیح گردشگران

در این میان چهار عامل -1میزان رضایت ،استقبال و تعداد بازید از جاذبهها  -2میزان استفاده و مزایا بهرهبرداری از جاذبه
-3میزان وفاداری و تجربه بازدید از جاذبهها و -4مدتزمان اقامت برای بازدید جاذبهها ازجمله مهمترین شـــاخ های
موردتوجه پژوهشـگران بوده اسـت .درمجموع ،چارچون نظری که در باال بررسـیشـده اسـت نشـان میدهد که میتوان
ف ضای توری ستی را در شهرها ا سا ساً در اطراف چندین حوزه گرد شگری موردتوجه قرارداد که بهنوبه خود بر روی انواع
خاصـــی از امکانات ،جاذبهها و مکانها تمرکز دارند .اینها عبارتاند از :جاذبههای فرهنگی و میراف تاریخی؛ جاذبههای
سرگرمی وزندگی شبانه؛ جاذبههای مصرفی تجاری و خردهفروشی و عناصر ثانویه وابسته به این جاذبههای توری ستی که
به صورت غیرمستقیم در تصمیمات ترجیحی گردشگران شامل میزان استقبال ،رضایت و بازدید از جاذبه؛ میزان استفاده و
مزا یا بهرهبرداری از جاذ به؛ میزان و فاداری و تجر به مجدد بازد ید از جاذ به؛ طول ز مان ا قا مت برای بازد ید ،مؤثر واقع
میگردند.
محدوده مورد مطالعه
شهر یزد مرکز استان و شهرستان یزد در مرکز ایران است .این شهر بین رشتههای شیرکوه و خرانق و در دشتی گسترده
به نام دشت یزد ـ اردکان قرارگرفته است .این شهر از قرن پنجم رو به گسترش نهاد و اتابکان سهم به سزایی در آبادانی
این شهر ایفا کردند .شهر یزد القان ب سیاری را در طول تاریخ به د ست آورده که هرکدام دارای بار معنایی باالیی ا ست
همچون  «:شهر بادگیرها»« ،دارالعباده»« ،دارالعلم و دارالعمل»« ،ح سینیه ایران» « ،شهر دوچرخهها» « ،شهر شیرینی»،
« شهر قنات و قنوت و قناعت» و « شهر آتش و آفتان» ،شهر یزد بعد از اصفهان و شیراز سومین شهر ایران ازنظر جذن
گردشــگران فرهنگی محســون میشــود (حاتمی نژاد و همکاران ،)60 :1397،برترین جاذبههای گردشــگری ،تاریخی و
میراف فرهنگی زیادی دارد که هرکدام از آنها میتواند بهتنهایی جاذبهای منح صربهفرد مانند بازارهای تاریخی ،میدانها
و لردهای تاریخی ،مساجد تاریخی و معروف و محالت تاریخی و  ...برای بازدید گردشگران و دوستداران میراف فرهنگی
و تاریخ ایران و جهان باشــد .از اماکن دیدنی و جاذبههای جهانگردی متعدد این شــهر میتوان به مســجد کبیر یزد ،بقعه
سید رکنالدین ،مجموعه باغ دولتآباد ،تکیه و مسجد امیر چخماق ،آنانبار شش بادگیری ،آتشکده و برج و باروی قدیمی
و … اشاره کرد .که در شکل  3موقعیت برخی از این جاذبههای شهر یزد را به نمایش گذاشتهشده است.
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شکل شماره .3موقعیت جغرافیایی شهر یزد

روش پژوهش
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی میباشد که اطالعات موردنیاز این پژوهش از طریق پیمایشی جمعآوریشده است و
جامعه آماری موردمطالعه ،گردشـگران شـهر یزد در طول میانگین سـالهای اخیر بوده اسـت .جمعآوری دادهها در طول
زمانی سه فصل زمستان  1395و بهار و تابستان  1396صورت گرفته است در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی
ساده استفادهشده است .همچنین برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر بهره گرفته شد:

که در آن nحجم نمونهN ،حجم جامعه آماریt ،برابر با  1/96در ضریب اطمینان  95درصد و  eدقت احتمالی مطلون
مطالعه ( )0/05اســت .با توجه به عدم دســترســی به واریانس متغیرها P = 0/5 ،و  q =0/5برابر  0 / 25مبنا در نظر
گرفتهشــدهاند .بر این اســاس 360 ،پرســشــنامه در میان گردشــگران شــهر یزد تکمیل شــد و برای تجزیهوتحلیل آمار و
اطالعات بهدستآمده از نرمافزار  CO-PLOTدر شکل گرافیکی و نقشه  GISاستفادهشده است.
مدل تحلیل چند متغیره CO-PLOT

در دهههای اخیر انواع از ابزار و روشهای مختلف برای تست نظریهها و فرضیه درزمینه تحقیقات مختلف ارائهشده است.
روشهای تجزیهوتحلیل چند متغیره بهویژه قادر به شناسایی و یا تست فرضیه در مورد رواب بین متغیرها مرتب هستند.
با توجه به محدودیتهای روشهای تحلیل موجود ،نیاز به بهبود تکنیکهای موجود و یا توسعه تکنیکهای جدید هنوز
هم وجود دارد .توسعه مدلهای بهینهسازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و بهویژه از زمان جنگ جهانی دوم همواره
موردتوجه ریاضیدانان و مجریان صنعت بوده است .تأکید اصلی مدلهای کالسیک بهینهسازی ،ایجاد یک معیار سنجش
یا یک تابع هدف است .بااینوجود این محققان در دهههای اخیر برای تصمیمگیریهای پیچیده به مدلهای چند معیاره
( )MCDMتوجه داشتهاند که در این نوع تصمیمگیری بهجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی ،ممکن است از
چندین معیار سنجش استفاده شود (سلطانی و شاهنوشی .)9: 1391،در این رابطه مدل  CO-plotیک مدل تحلیل چند
متغیره نوین است که برعکس روشهای تحلیل چند متغیره کالسیک نظیر تحلیل مؤلفه اصلی ،مقیاس بندی چندبعدی و
تحلیل خوشه که معموالً متغیر یا مشاهده را جداگانه تحلیل میکنند ،مدل  Co-plotدو مورد را همزمان تحلیل میکند.
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الگوریتم  Co-plotتوس ادی راوه )1994(1توسعه داده شد و در سالهای اخیر ،تبدیل به یک نرمافزار کاربردی توس
دیوید تالبای2شده است .روش تجزیهوتحلیل داده  Co-plotقادر به رفع برخی از محدودیتها سایر مدلها میباشد .این
مدل قادر به تجزیهوتحلیل مورد (مشاهدات) و متغیرهای بهطور همزمان و به تصویر میکشد آنها را بهصورت گرافیکی
است ( .)Raveh, 2000این روش در مقایسه با دیگر روشهای تحلیل چند متغیره ،ترکیبی از محاسبات آماری و نمایش
نقشه تصویری است .از ویژگیهای این مدل -1شباهت (عدم) مشاهدات متغیر-2 ،ساختار همبستگی بین متغیرها- 3،
رابطه بین مشاهدات و متغیر میباشد .مدل  Co-plotرا میتوان بهعنوان یک روش تجزیهوتحلیل اکتشافی دستهبندی
کرد .با این فرض برای تجزیهوتحلیل برخی از مشاهدات و بسیاری از متغیرهای مناسب است (.)Talby et al,1999
موقعیت هر مشاهده را در یک فضای دوبعدی ممکن میسازد ،این مکان بهوسیله تمام معیارها (متغیرها) همزمان تعیین
میشود .تکنیک نمایش گرافیکی  co-plotبرای بازرسی بصری ماتریس داده نظیر Xn×kمفید است .واحد نمونه
(مشاهده) بهصورت نقطه  nو متغیر بهصورت فلش  kنسبت به محور و مبدأ نشان داده میشود Co-plot .مشاهده (ردیف
ماتریس) را جانمایی میکند بهطوریکه مشاهدات مشابه نزدیک به هم قرار میگیرند .بهاینترتیب  co-plotمشاهدات
متعلق به یک گروه را مشخ

میکند که دارای ویژگی و رفتار مشابه است .هر متغیر جداگانه با یک فلش مشخ

میشود Co-plot .مطالعه و تحلیل همزمان مشاهده و متغیر را برای یک مجموعه داده ممکن میسازد .که یک مقیاس
خوبی برازش محاسبهشده و مرتب با هر معیار بهطور مجزا وجود دارد.
مدل  Co-plotبر اساس دو گراف متوالی است .گراف اول ردیف نقاط  nامتیاز را م شخ

میکند .گراف دوم مبتنی بر

گراف اول شامل فلشهای مجزای  kا ست .این روش به شرح زیر ا ست co-plot :بر ا ساس ادغام مفاهیم جانمایی با
تحلیل رگر سیون متغیر ا ست که با ماتریس داده  Xn×k:از  nردیف و  kستون آغاز شده که ردیف م شاهده و ستون
متغیر است Co-plot .دارای  4مرحله است :دو مرحله اولیه ماتریس دادههای  Xn×kو دو مرحله ثانویه.
مرحله اول :برای برر سی متغیرها بهطور یک سان  Xn×kرا به  Zn×kنرمال کرده ،عنا صر  Zn×kانحراف از میانگین
ستون تقسیمبر انحراف معیار به شرح زیر است:
𝑍𝑖𝑗 = (𝑋𝑖𝑗 − x̄ .𝑗 )/𝑆𝑗.

این یک روش اســتاندارد نرمالیزه اســت و تضــمین میکند که تمام متغیرها دارای یک مقدار متوس ـ صــفر و انحراف از
استاندارد یک میباشند(.)Backhaus et al,2003:539
مرحله دوم :مقیاس عدم تجانس انتخان شده ،فا صله  Dil≥0بین هر جفت م شاهده (ردیف  ،)Zn×kماتریس n × n
𝑛

متقارن ) (Dilاز جفت متفاوت م شاهده حا صل می شود .فا صله محاسبه شده مبنایی برای تعیین رواب بین م شاهدات
2

هســتند .در اینجا فاصــله  city-blockانتخانشــده که مجموع انحراف مطلق مقیاس عدم تجانس اســت ،اســتفاده از
فاصله  city-blockدر مقایسه با سایر معیارهای فاصله ( )Weber, 1996: 1221برتری ویژهای دارد.
𝐾

𝐷𝑖𝑙 = ∑ |𝑍𝑖𝑗 − 𝑍𝑙𝑗 | ≥ 0, (1 ≤ 𝑖, 𝑙 ≤ 𝑛).
𝑖=1

دو مرحله بعدی  co-plotدو گراف متوالی را ارائه میکنند.

1 . Adi Raveh
2 . David Talby
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مرحله سوم :در این مرحله ماتریس ) 𝑙𝑖𝐷( به کمک روش مقیاس بندی چندبعدی)𝑆𝐷𝑀( جانمایی شده و م شاهده با
نقطه  nدر ف ضای  Euclidean1ن شان داده می شوند ،تحلیل کوچکترین ف ضای گاتمن بهعنوان فرم خا صی از MDS

انتخان شده ا ست .گراف  SSAرواب متقابل دوبهدو مجموعهای از ا شیا را ن شان میدهد .در  SSAاز ضریب

بیگانگی2

( بهعنوان مق یاســـی از خوبی برازش اســـت فاده میک ند .بهطور خالصـــه برای یک فضـــای دوب عدی این مرح له
2𝑛 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒𝑠 (𝑋1𝑖 𝑋2𝑖 )𝑖 = 1, … , 𝑛,را به دست میدهد که در آن ) 𝑘𝑖𝑍  𝑍 = (𝑍𝑖1 , … ,در فضای
دوبعدی) 𝑖 (𝑋1𝑖 𝑋2جانمایی میشود.
مرحله چهارم :در این مرحله)𝑘  𝑘 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑤𝑠(𝑋̃𝑗 , 𝑗 = 1, … ,در فضــای  Euclideanحاصــل از مرحله ســوم
تر سیم شده ،هر متغیر  jبا فلش  jاز مرکز گرانش نقطه 𝑖𝑃 ن شان داده می شود .با انتخان فلش 𝑗̃𝑋 همب ستگی بین مقادیر
واقعی متغیر  jو تجســم پیشبینیها در فلش حداکثر اســت .بنابراین فلش مرتب با معیار همبســته در یکجهت اســت.
درنتیجه کسینوس زاویه بین فلشها تقریباً متناسب با همبستگی بین معیارهای مرتب است.
خوبی برازش  co-plotبا دو نوع مقیاس در مرحله ســوم و چهارم ارزیابی میشــود .در مرحله ســوم ضــریب کلی خوبی
برازش (اســتفاده میشــود .در مرحله چهارم مقیاس  kبرای هر متغیر  kجداگانه اســتفاده میشــود .این kدامنه حداکثر
همبستگی 𝑘  𝑟𝑖∗ , 𝑗 = 1, … ,است که خوبی برازش رگرسیون  kرا می سنجد .همبستگی ∗𝑗𝑟 یعنی خوبی برازش در
ا ضافه یا حذف متغیر مهم ا ست .متغیر نامتنا سب (غیر همکار) یعنی ∗𝑗𝑟 کوچک باید حذف شده و همب ستگی ∗𝑗𝑟 باال 𝑗̃𝑋
بهتر نشانگر جهت و ترتیب تجسم پیشبینیهای نقطه  nروی محور 𝑗̃𝑋 است.
بحث و یافتهها
اولین مرحله در هر پژوهش بعد از جمعآوری و دســتهبندی اطالعات بررســی ویژگیهای مســتقل جامع موردمطالعه در
ارتباط با مو ضوع پژوهش ا ست .به همین منظور در این مرحله برای پا سخ به سؤال اول پژوهش (گرد شگران جاذبههای
گرد شگری شهر یزد دارای چه خ صو صیاتی اجتماعی و دموگرافیک ه ستند؟)؛ در جدول  2به برر سی ویژگیهای م ستقل
مربوط به پاسخگویان پرداختهشده است .با توجه به اینکه؛ خصوصیات اجتماعی و دموگرافیک طیفی از عواملی مانند سن،
تحصـــیالت ،ترک یب خانواده ،درآ مد ،م حل ا قا مت و هدف بازد ید (LaMondia et al,2009؛ Eugenio-

 .)Martin,2008را شــامل میگردند .که در اینجا با توجه به ویژگیهای مســتقل گردشــگران به بررســی برخی از این
متغیرهای در جدول  1پرداخته شده ا ست .با توجه جدول موردنظر ازنظر ترجیحات خ صو صیات شخ صی در صد توزیع
گردشـگران موردمطالعه برحسـب جنسـیت شـامل  59/44درصـد مردان و  40/56درصـد زنان را شـامل میگردد .توزیع
گرد شگران موردمطالعه برح سب تح صیالت ن شان داده ا ست که در سه گروه توزیع متعادل بوده ا ست .توزیع گرد شگران
موردمطالعه برحسب میزان درآمدنشان داده است که بیشتر گردشگران شهر یزد را قشر مرفه تشکیل میدهند؛ بهگونهای
که بیشتر نمونههای موردمطالعه را افراد دسته با درآمد  2میلیون به باال ( 33/61درصد) تشکیل میدهند و بعدازآن افراد با
 1تا  2میلیون ( 27/22درصد) در اولویت قرار گرفتند .توزیع گردشگران موردمطالعه برحسب سن نشان داده است افراد با
سن باال تمایل بیشتری به گردشگری در شهر یزد را نشان دادهاند .همچنین درصد توزیع گردشگران موردمطالعه برحسب
هدف از بازدید پنپ گروه در این بخش گردشـــگرانی زیارتی ،تفریحی ،کاری ،دیدار و بازید و میراف-فرهنگی را شـــامل
میگردید .که حدود  34/45در صد از گرد شگران باهدف فرهنگی و میراف در شهر یزد اقامت دا شتند .توزیع گرد شگران

 . 1منظور از  Euclideanهمان فضای هندسی است که نقشه گراف در آن طراحی میشود.
2. alienation
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موردمطالعه برحسب مبدأ که در چهار دسته گردشگران اقامت گزیده در منطقه شهری ،مناطق استان ،استانهای همجوار،
اســتانهای غیر همجوار را شــامل می گردید .که بیشــترین میزان گردشــگران شــهر یزد در مناطق اطراف شــهر و ســایر
شهرهای ا ستان بودهاند .که این میزان درمجموع  58/33در صد از کل جامعه موردمطالعه پژوهش را شامل گ شته ا ست.
هرچند میزان گرد شگران از ا ستانهای هم سایه و غیر هم سایه در صد باالیی و قابلرقابت با گرد شگران بومی را به خود
اختصاص داده است.
جدول شماره .2ویژگیهای اجتماعی و دموگرافیک گردشگران در رابطه با جاذبههای گردشگری شهر یزد
متغیر
جنسیت

تحصیالت

درآمد

سن

مبدأ (محل اقامت)

هدف بازدید

زیر شاخصه

درصد

فراوانی

مرد

214

59/44

زن
زیر کارشناسی

146
124

40/56
34/44

کارشناسی

138

38/35

باالتر از کارشناسی

98

27/22

 500هزار تومان پایینتر

76

21/11

 500هزار تومان تا  1میلیون

65

18/06

 1میلیونتا  2میلیون

98

27/22

 2میلیون به باال

121

33/61

 15تا  25سال

32

8/89

 25تا  30سال

69

19/17

 30تا  45سال

106

29/44

 45تا  65سال

98

27/22

 65سال به باال
منطقه شهری

55
92

15/28
25/55

مناطق استان
استانهای همسایه

118
72

32/78
20

استانهای غیر همسایه

78

21/67

زیارتی

40

11/11

تفریحی و سرگرمی

88

24/44

کاری

14

3/89

دیدوبازدید (دیدار آشنایان)

94

26/11

فرهنگی و میراف

124

34/45

بعد از بررســی ویژگیهای جامعه موردمطالعه در مرحله بعد بهمنظور پاســخگویی به ســؤال دوم و ســوم پژوهش (کدام
جاذبههای شــهر یزد در اولویت ترجیحات این گردشــگران قرار دارد؟ و جاذبههای مورد ترجیر این گردشــگران در کدام
دســته از جاذبههای شــهری قرار میگیرند؟) به تجزیهوتحلیل متغیرهای مؤثر در اولویتبندی و دســتهبندی جاذبههای
گردشگری شهر یزد پرداخته شده است .در این مرحله بهمنظور دستهبندی و اولویتبندی جاذبههای توریستی شهر یزد با
روش  co-plotابتدا به برر سی برازش مدل با توجه به « ضریب بیگانگی»( )Θمتغیرهای در نظر گرفته میپردازیم ،که
بهمنظور اولویتبندی بر ا ساس ترجیحات م شترک گرد شگران؛ متغیرهای :میزان بهرهبرداری گرد شگران از جاذبه ،میزان
تجربه بازدید گرد شگران از هر جاذبه ،متو س طول مدت اقامت توری ست برای هر جاذبه توری ستی ،میانگین تعداد بازدید
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توری ست از هر جاذبه در نظر گرفته شده ا ست .برر سی ضریب بیگانگی و میزان همکاری این چهار متغیر بهمنظور برازش
مدل اولویتبندی جاذبههای گرد شگری شهر یزد در جدول  3ن شان داده شده ا ست .اگرچه « ضریب بیگانگی» بهعنوان
اندازه منا سب برای تو صیف م شاهدات با توجه به ا ستانداردهایی تاکنون ثابت شده ا ست ،اما همچنین باید همب ستگی
متغیرها را در نظر بگیریم .برای بهبود برازش مدل ،ما باید این متغیرها را با همبستگی کم محاسبه کنیم .یک همبستگی
کم به این معنی است که نمیتوان بهراحتی در بین متغیرهای در نظر گرفته پژوهش مشاهدات و نتایجی را به دست آورد.
البته هیچ ا صل کلی ثابت برای در نظر گرفتن یک مقدار همب ستگی خون (برازش مطلون) ،وجود ندارد ( & Lipshitz

 )Raveh,1998:748در مدل برازش  ،co-plotاکثر مطالعات مقادیر زیر  0/6ناکافی میدانند .به همین منظور در این
مرحله به دلیل وجود مقادیر ناکافی برای برازش مدل هیچ خو شهای معنیدار نمیتواند شنا سایی شود .و طراحی گراف در
این مرحله بیمعنی ا ست .بنابراین ،در مرحله بعدی ،آن متغیرهای با کمترین مقادیر همب ستگی ،یعنی متغیرهای با مقادیر
زیر  ،0/6حذف میکنیم تا ببینیم آیا نتایپ مدل بهبود مییابد یا خیر؛ این متغیرها حداقل قادر به توصیف (عدم) شباهت در
میان متغیرها ه ستند .بنابراین همانگونه که در شماره  3ن شان داده شده ا ست ضریب بیگانگی در بین متغیرهای در نظر
گرفته شده مقدار  0/072را نشان داده است .اما بررسی ضریب همبستگی نشان داده میدهد که ضریب همبستگی کلی
 0/81است و این ضریب برای متغیر میزان بهرهبرداری گردشگران از جاذبه با همبستگی  0/54به دلیل همبستگی کمتر
با سه متغیر میزان تجربه بازدید گرد شگران از جاذبه با میزان همب ستگی  ،0/92میانگین تعداد بازدیدکنندگان گرد شگر از
جاذبه با میزان همبســتگی  0/82و درنهایت طول زمان اقامت گردشــگران برای بازید از جاذبه با میزان همبســتگی 0/96
باید حذف شود و برازش مدل باید بین این سه متغیر باقیمانده دوباره صورت بگیرد تا به مدل مطلون برسیم.
جدول شماره .3بررسی برازش مدل گراف بر اساس متغیرهای اولیه پژوهش
Coefficient of Alienation:0.072
Variables Map
Average of correlations:0.81
Correlation
Degree
0/54
-54
میزان مزایا بهرهبرداری گردشگران از جاذبه
0/92
139
میزان تجربه بازدید گردشگران از جاذبه
0/82
167
میزان رضایت و استفاده گردشگران از جاذبه
0/96
64
طول زمان اقامت گردشگران برای بازید از جاذبه

با توجه به جدول  3نتایپ ن شان میدهد که در مرحله اول سه متغیر ترتیبی که هر سه متغیر ∗𝑗𝑟 باالی دارند برای تحلیل
انتخان شــدند .در جدول  4برازش مدل بین متغیرهای باقیمانده از مرحله قبل موردبررســی قرارگرفته اســت .نتایپ این
مرحله ن شان داده ا ست که سه متغیر باقی مانده شامل :میزان تجربه بازدید گرد شگران از جاذبه با مقدار ( ،)0/89میانگین
تعداد بازدیدکنندگان گردشگر از جاذبه با مقدار ( )0/86و طول زمان اقامت گردشگران برای بازید از جاذبه با مقدار (،)0/92
همگی با مقادیر باالتر از  0/6موردپذیرش هســتند و ضــریب همبســتگی کل با مقدار  0/091و ضــریب بیگانگی با مقدار
 0/89نشان از برازش مطلون مدل گراف است.
جدول شماره .4بررسی برازش مدل گراف بر اساس متغیرهای باقیمانده پژوهش
Coefficient of Alienation:0.091
Variables Map
Average of correlations:0.89
Correlation Degree
0/89
-129
میزان تجربه بازدید گردشگران از جاذبه
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میانگین تعداد بازدیدکنندگان گردشگر از جاذبه
طول زمان اقامت گردشگران برای بازید از جاذبه

-168
103

31
0/86
0/92

پس از حذف متغیر غیر همکار و تائید مدل نهایی برازش ،به تحلیل اولویتبندی جاذبههای گردشگری شهر یزد در نقشه
گراف نهایی میپردازیم .شکل  4بهعنوان نمای شگر گرافیکی از مدل با نتایپ ریا ضی ر سیده ا ست .الزم به ذکر ا ست که
اگرچه فلش ها در جهت های مختلف در مقایســـه با اولین خروجی نمایش میآیند ،ولی تنها موقعیت نســـبی فلش ها و
مشاهدات در خروجی نهایی مهم است.

شکل شماره  .4نمودار نمایش نقشه گرافیکی برای جاذبههای گردشگری در یزد ،بر اساس سه متغیر و با توجه به ویژگیهای
موضوعی آنها _ ضریب بیگانگی  Θ=0/07همه *  rjباال هستند (باالتر از .)0/89

نتایپ مدل گراف (نقشــه گراف) در جدول  5به نمایش گذاشــتهشــده اســت که در این پژوهش  40جاذبه مورد ترجیر
گرد شگران شهر یزد شنا سایی شده ا ست که از این جاذبههای گرد شگری مجموعه امیر چخماق ،آت شکده زرت شتیان،
مجموعه م سجد جامع یزد ،زندان ا سکندر ،باغ دولتآباد ،بقیه دوازده امام ،بازار خان ،م سجد ریگ ،آنانبار شش بادگیر،
گور دخمه زرتشــتیان ،ارگ و برج و بارو قدیم ،خانه الریها ،پارک کوهســتان ،موزه آن ،ســاعت مارکار و  ...به ترتیب در
اولویت قرار گرفتند .همچنین با توجه به هر شاخصه پژوهش جاذبههای مورد ترجیر گردشگران نشان داده است که ازنظر
شاخ

تعداد بازدیدکنندگان ،جاذبههای گردشگری شهر یزد چون آتشکده زرتشتیان ،امیر چخماق ،گور دخمه زرتشتیان

در اولویت جاذبههای گرد شگران شهر یزد ا ست و ازنظر شاخ

طول زمان اقامت جاذبههای گرد شگری شهر یزد به

ترتیب امیر چخماق ،م سجد جامع ،زندان اسکندر در اولویت جاذبههای گردشگران شهر یزد است و ازنظر شاخ

تجربه

بازدید امیر چخماق ،آتشکده زرتشتیان و باغ دولتآباد در اولویت قرار گرفتند.
جدول شماره .5اولویتبندی جاذبههای گردشگری شهر یزد از دید گردشگران
x
x14

جاذبه گردشگری
امیر چخماق

وزن نهایی
0/891

رتبه
1

x
x20

جاذبه گردشگری
برج لب خندق

وزن نهایی
0/562

رتبه
21
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x8
x17
x16
x1
x9
x38
x40
x24
x2
x6
x11
x25
x27
x30
x26
x22

آتشکده زرتشتیان
مسجد جامع
زندان اسکندر
باغ دولتآباد
بقیه دوازده امام
بازار خان
امامزاده جعفر
آنانبار شش بادگیر
گور دخمه زرتشتیان
ارگ و برج و بارو
خانه الریها
پارک کوهستان
موزه آن
ساعت مارکار
خانه رسولیان
آنانبار رستم گیو

0/867
0/811
0/723
0/701
0/693
0/665
0/617
0/680
0/674
0/649
0/688
0/679
0/632
0/601
0/597
0/588

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

x37
x31
x13
x32
x15
x33
x3
x34
x10
x18
x36
x7
x21
x19
x39
x35

موزه وزیری
امامزاده فاتر
حمام خان
بقیه سید رکنالدین
پارک بزرگ شهر
موزه قصر آینه و روشنایی
مسجد حظیره
بازار زرگری
موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان
هتل باغ مشیر الممالک
مسجد مالاسماعیل
خانه ملک التجار
پارک آزادگان
امامزاده فاضل
امامزاده سید جعفر محمد
پارک غدیر

0/484
0/447
0/444
/428
0/421
0/417
0/394
0/345
0/322
0/287
0/266
0/261
0/253
0/250
0/233
0/207

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

x5
x12
x4

امامزاده شنبه
کنیسه کمال
مجتمع ستاره یزد

0/586
0/584
0/571

18
19
20

x23
28x
x29

دروازه قرآن
مدرسه ضیائیه
آرامگاه شیخ احمد فهادان

0/122
0/104
0/098

38
39
40

بعد از اولویتبندی جاذبههای گردشــگری شــهر یزد ،بهمنظور پاســخ به ســؤال بعد یعنی ســطربندی نوع غالب جاذبه
گردشگری شهر یزد با استفاده از مدل  co-plotدر شکل  5تعیین خوشهها در چهار دسته نشان داده شده است .در این
مرحله بر مبنای تحلیل خو شهای تعیین شده و بر ا ساس معیارها ،جاذنهای گرد شگری شهر یزد بر ا ساس گونه غالب
د ستهبندی شدهاند .که بر این ا ساس میتوان جاذبههای گرد شگری شهر یزد را در چهار گونه غالب تاریخی-فرهنگی،
تاریخی-مذهبی ،طبیعی-تفریحی و سایر جاذبهها در چهار دسته جاذن تقسیمبندی کرد:
دسته اول) جاذبههای گردشگری غالباً تاریخی-فرهنگی :یادمانهای قدیمی ،در فضاها و محی های ساختهشده مصنوعی
یا در مکانهایی که وقایع مهم اتفاق افتاده ،بهنوبه خود میتواند نوعی جاذبه تاریخی -فرهنگی باشند .توجه به جاذبههای
گردشگری تاریخی و فرهنگی به زمانی برمیگردد که در سال  ،1959دولتهای مصر و سودان از یونسکو خواستند تا به
کشــورهای خود کمک کنند تا آثار و ســایتهای فرســوده تاریخی-فرهنگی را محافظت و نجات دهند .در ســال ،1960
مدیرکل یون سکو درخوا ست تجدیدنظر به ک شورهای ع ضو را برای کمپین بینالمللی برای نجات بناهای نوبنیاد آغاز کرد.
و ســایتهای تاریخی -فرهنگی را اینگونه تعریف کردند" :ســایتهای جاذن تاریخی یا میراف فرهنگی مکانی رســمی
می باشـــند که به ع لت تاریخ چه ســـ یاســـی ،ن ظامی ،فرهنگی و اجتماعی ارزش توریســـتی خود را حفظ کردهاند"
( .)Levy,2002سایتهای تاریخی معموالً تو س قانون حمایت می شوند ،و ب سیاری از آنها بهعنوان بخ شی از تاریخ
ملتها شناخته می شوند .یک سایت تاریخی-فرهنگی ممکن است هر ساختمان ،منظره ،یا ساختاری را شامل گردد ،که
اهمیت محلی ،منطقهای یا ملی دا شته با شد .یک سایت جاذن گرد شگری تاریخی -فرهنگی همچنین ممکن ا ست یک
مرکز بازدیدکننده با معماری و امکانات مدرنتر دا شته با شد که بهعنوان دروازه بین دنیای بیرون و سایت تاریخی عمل
کند ( .)Taheri,2013:323جاذبههای متعدد تاریخی-فرهنگی و جاذبههای ویژه و انسان ساخت در نقاط شهری با رشد
گرد شگری در دهههای اخیر باعم شده ا ست تا این مقا صد مورد هجوم گرد شگران قرار گیرند (قالیباف و شعبانی فرد،
 .)149 :1390و شهرهای صنعتی پی شین نیز در حال احیای خود با شند و جاذبههای فرهنگی و تاریخی خود را به شکل
مجموعههای بزرگ فراغتی و سرگرمی عر ضه کنند .این خو شه در شهر یزد مهمترین جاذبههای گرد شگری را شامل
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میگردند .که شامل مجموعه امیر چخماق ،مجموعه زندان ا سکندر ،آنانبار شش بادگیر ،گور دخمه زرت شتیان ،ساعت
مارکار ،خانه الریها ،آنانبار ر ستم گیو ،ارگ و برج و بارو ا ست .جاذبههای توری ستی در این خو شه باالترین اوزان را به
خود اختصاص دادهاند و همچنین میانگین تجربه بازدید و طول اقامت باالیی را نسبت به سایر جاذبهها به خود اختصاص
دادهاند .بهعنوانمثال ،بیش از  80در صد از گرد شگران در نمونههای موردمطالعه از مجموعه امیر چخماق بازدید کردهاند.
البته باید توجه داشت ،که نسبت بازدیدکنندگان تورهای گردشگری شهر یزد (گردشگری سازمانیافته) از این سایت حتی
باالتر از این میزان ا ست .وجود جاذبههای متعدد تاریخی فرهنگی و جاذبههای ویژه و ان سان ساخت در نقاط شهری با
ر شد گرد شگری در دهههای اخیر باعم شده ا ست تا این مقا صد در شهر یزد مورد هجوم گرد شگران قرار گیرند .
ب سیاری از م سئوالن این نقاط شهری نیز به علت بیتوجهی به آثار نامنا سب گرد شگری و توجه صرف به مزایای
اقتصادی این صنعت ،باعم تسریع این روند مخرن گشتهاند .از دیگر سو ،در بسیاری از طرحهایی که برای این نقاط
شهری تهیه میگردد ،کوچکترین توجهی به مقوله گرد شگری و آثار آن بر روند تو سعه شهر ازاینرو ،انجام مطالعات
برای شناسایی و تجزیه ،نشده است.
د سته دوم) جاذبههای گرد شگری غالباً تاریخی-مذهبی :جاذبههای گرد شگری تاریخی-مذهبی نوعی از سایتها جاذن
هســتند که گردشــگران بهصــورت جداگانه یا بهصــورت گروهی برای اهداف زیارت یا فراغت از آنها بازدید میکنند .به
همین ترتیب ،بسیاری از گردشگران به انواع مختلفی از سایتهای مذهبی نهفق برای اهداف مذهبی یا معنوی در معنای
ســنتی ،بلکه باهدف شــناخت میراف تاریخی یا جاذبههای فرهنگی یک ملت بازدید میکنند ( Timothy & Boyd,

 .)2003همچنین این دسته جاذبههای گردشگری برای گردشگران به دلیل زیارت رهبران مذهبی و مراسمهای مذهبی و
یا تجربه "حس محل" با ف ضای مقدس ( )Shackley,2002:346موردتوجه ا ست .طبقهبندی جاذبههای گرد شگری
مذهبی به شرح زیر ا ست :اماکن زیارتی :مکانهایی که هدف سفرهای مذهبی ه ستند و در محل معمول زندگی م سافر
قرار ندارند .جاذبه های مذهبی :ســـاختارها یا اماکنی باارزش مذهبی که اهمیت تاریخی یا هنری دارند ،جشـــنواره و
مراسمهای مذهبی :در ادیان مختلف جشنها یا مراسم خاص دینی در مکانهای خاصی وجود دارد که سفر برای بازدید و
یا شرکت در این مرا سم گرد شگری مذهبی مح سون می شود .شهر یزد از دیرباز بهعنوان یکی از شهرهای مهم پیروان
مختلف چون ا سالم ،یهودیت و زرت شت بوده ا ست .شهر یزد از انواع مختلف گرد شگری زیارتی تو س پیروانان مختلف
برخوردار ا ست .هرچند با ظهور ا سالم نقش آثار سایر پیروانان کمرنگتر شد .ولی آثار پیروان زرت شتیان بازدیدکنندگان
زیادی را به خود جذن میکنند .این دسته امکان در شهر یزد :مسجد جامع شهر ،آتشکده زرتشتیان ،امامزاده جعفر و  ...را
شامل میگردند .بیشتر این اماکن در ارتباط با مجموعه آثار تاریخی -فرهنگی بودهاند .بهگونهای که در هر خیابان از نقطه
امیر چخماق (مرکز شهر) به چهارسو میتوان جاذبههای این دسته را در ارتباط با سایر جاذبههای شهری مشاهده کرد.
د سته سوم) جاذبههای گرد شگری غالباً طبیعی-تفریحی :جاذبههای طبیعی موجود در مق صد ،غالباً اولین مو ضوعی ا ست
که توجه گردشگر را جلب میکند که اصوالً ترکیب متنوعی از منابع طبیعی را میتوان بهمنظور ایجاد محیطی جذان برای
توســعه گردشــگری به کار گرفت .ویژگیهای منابع طبیعی ،مانند :زمین ،کیفیت آن ،پوشــش گیاهی ،گونههای حیوانی و
آنوهوا ازجمله خ صو صیاتی ه ستند که عمده جاذبههای طبیعی-تفریحی را ت شکیل میدهند .جاذبههای منح صربهفرد
طبیعی برای جلوگیری از انحصار ،دگرگونی و حفاظت آن اغلب عامالمنفعه هستند .بسیاری از پارکهای و باغهای عمومی
در این طبقهبندی قرار میگیرند .پارکهای بخش خ صو صی ،چون شهربازیها ،پارکهای آبی ،... ،مجموعههای م ستقل
هســـتند که متنوعاند و انواع ســـرگرمیها را برای بازدیدکنندگان فراهم میکنند .تکامل انواع پارکها و باغهای تاریخی
تبدیل آنها به تفریحگاههای گردشگری ،محفل جذابی را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است .در شهر یزد میتوان
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جاذبههای چون اماکن پارکهای شهری و باغهای تاریخی را بهعنوان جاذبههای گردشگری این شهر شناخت .این دسته
شامل جاذبههای چون پارک کوهستان ،پارک بزرگ شهر ،باغ مشیرالممالک ،باغ دولتآباد است.
دســته چهارم) ســایر جاذبههای گردشــگری :مناطق بزرگ شــهری ،مرکز فعالیت صــنعت گردشــگری هســتند .اجتماع
سرویسهای تولیدی ،اقتصادی ،دولتی و خصوصی که مجموعاً بازارهای بزرگ را تشکیل میدهند از مناطق جذان ،برای
گردشگران می باشند .مناطق روستایی اگرچه از اهمیت کمتری نسبت به مراکز تجاری شهری برخوردارند ،اما بهطور فعال
به دنبال همایشهای تجاری ،گردشــگری هســتند .در شــهرهای بزرگ جهان تفریحگاههای بزرگ و کوچک تجاری در
جذن گرد شگران فعال ه ستند .در مناطق شهری عمدتاً بر تکمیل و افزودن به جاذبههای تجاری و تفریحی موجود تکیه
می شود .جاذبههای گردشگری در این خوشه تو س کوتاهترین مدت اقامت و کمترین تعداد از بازدید از شهر یزد و درصد
مختلف بازدیدکنندگان (بع ضی باال و بع ضی کمتر از حد متو س ) را به خود اخت صاص دادهاند .این خو شه شامل اماکن
تجاری -تفریحی چون مجتمع ستاره یزد ،موزه قضیر روشنایی و آینه ،بازار زرگری و غیره است.
در پایان جهت پاســخ به ســؤال چهارم (الگوی فضــایی پراکنش جاذبههای مورد ترجیر گردشــگران در شــهر یزد به چه
صورت ا ست؟) از ترکیب مدل  Co-plotو  GISا ستفاده شده ا ست .مدل  Co- plotشامل  16رنگ آبی ،قرمز ،سبز،
زرد ،عنابی ،سفید ،خاکستری تیره ،ارغوانی (بنفش) ،سرمهای (آسمانی) ،نقرهای ،زیتونی ،سبز دودی ،صورتی ،رنگ مایع
(فیروزهای) ،رنگ آهکی ،سیاه است .بهمنظور طبقهبندی شاخصههای پژوهش است ،با ترکیب اوزان هر جاذبه در نرمافزار
 GISبه نقشههای نهایی اولویتبندی جاذبههای گردشگری از دید گردشگران پرداخته شده است .همانطور که در نقشه
موجود شکل  5مشاهده می شود بیشتر این جاذبههای در مرکز تاریخی و هسته اولیه توسعه شهر یزد قرار گرفتند .هسته
تاریخی شــهر یزد ،نهادهای مهم فرهنگی آن ،کســبوکار اصــلی منطقه شــهری ،مناطق خرید و پارکهای شــهری
تشکیل شده است .جاذبههای اصلی گردشگری شهر بیشتر معموالً در قسمتهای داخلی منطقه شهری همراه با خدمات
اقامتی برای گردشــگران متمرکزشــدهاند ( ;Burtenshaw & et al,1991; Yokeno,1968; Pearce,1987
.)Ashworth,1989, a-b; Shoval,2002
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نتیجهگیری
محی های شــهری ازیکطرف به دلیل تمرکز و ازدحام جمعیت بهعنوان مبدأ ســفر گردشــگران و از ســوی دیگر با
جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،معماری بهعنوان مق صد گرد شگران به شمارمی آیند؛ .تو سعه گرد شگری شهری با حداکثر
بازده از جاذبههای شــهری یکی از مهمترین فعالیتهای عمده مدیریت اجرایی شــهرها در عصــر حاضــر میباشــد .وجود
جاذبههای متنوع در شهرها چون اماکن تاریخی ،فضاهای سبز ،مراکز فرهنگی امکانات ورزشی ،تسهیالت مهماننوازی،
مراکز خرید و بازارها و ..جزء پارامترهای مهم شکلگیری گردشگری شهری میباشد .درواقع این صنعت در جامعه شهری
بهعنوان فعالیت چهارم زندگی شهرنشینی ،بر اساس اختصاص دادن فضاهای خاص برای گذران اوقات فراغت و نیازهای
مختلف تفریحی ،میراثی ،تاریخی و… شــکل میگیرد .گردشــگری شــهری در چارچون الگوهای فضــایی خاصــی عمل
میکند .نواحی شــهری به علت آنکه دارای جاذبههای تاریخی و فرهنگی بســیاری میباشــند ،غالباً مقاصــد گردشــگری
محســون میگردند .شــهرها معموالً با جاذبههای متنوع و بزرگ که دارای موزهها ،بناهای یادبود ،تئاترها ،اســتادیومهای
ورز شی ،پارکها ،شهربازی ،مراکز خرید ،مناطقی با معماری تاریخی و مکانهایی مربوط به حوادف مهم با افراد م شهور،
و… را دارا بوده ،نقش بارزی در شکلگیری گردشگری شهری ،جذن گردشگران بسیار دارد .با توجه به این ویژگیهای
شهری ،گردشگران شهری با ویژگیهای خاص خود در راستای انگیزههای متفاوتی که شامل ” دیدار دوستان و خویشان-
مســافرتهای تجاری -حضــور در نمایشــگاهها و کنفرانسها -بازدید از میراف فرهنگی -ســفرهای مذهبی و تفریحی-
بهمنظور حضور در حوادف -خریدهای تفریحی -سفرهای روزانه -دالیل شخصی و…” به شهرهای بزرگ و کالنشهرها
سفر میکنند .با توجه به این موضوع؛ امروزه یکی از مطالعات مهم بررسی رابطه بین رفتار گردشگران و سایتهای جاذن
در شهرها ا ست .یزد یک شهر منح صربهفرد گرد شگری ا ست به همین منظور ،در این مقاله به برر سی اولویتبندی و
دستهبندی جاذبههای توریستی بر اساس ترجیحات گردشگران در شهر یزد پرداخته شده است .نتایپ پژوهش حاضر نشان
داده است که شهر یزد بهعنوان یک شهر تاریخی -فرهنگی در کشور بدون شک دارای گردشگران با ترجیحات بخصوص
خود است .درواقع جاذبههای منحصربهفرد شهرها باعم این شده که گردشگران شهرهای مختلف ،گروههای گردشگری
متفاوتی با ترجیحات بخ صو صی را پذیرا با شند .همانطور که از نتایپ بهعملآمده ا ست در گروه ترجیحات خ صو صیات
شخصی گردشگران شهر تاریخی یزد یک دسته از گردشگران با سرمایههای مالی و سنین و تجربه باال هستند ،را شامل
میگردند ،همچنین این گردشگران دارای پراکنش تحصیلی مختلف میباشند .و بیشتر هدف گردشگران شهر یزد سیاحت
و بازید از جاذبههای میراف فرهنگی اســت .نتایپ مدل گراف (نقشــه گراف) نشــان داد که در این پژوهش  40جاذبه مورد
ترجیر گردشگران شهر یزد شناساییشده است که از این جاذبههای گردشگری مجموعه امیر چخماق ،آتشکده زرتشتیان،
مجموعه م سجد جامع یزد ،زندان ا سکندر ،باغ دولتآباد ،بقیه دوازده امام ،بازار خان ،م سجد ریگ ،آنانبار شش بادگیر،
گور دخمه زرتشــتیان ،ارگ و برج و بارو قدیم ،خانه الریها ،پارک کوهســتان ،موزه آن ،ســاعت مارکار و  ...به ترتیب در
اولویت قرار گرفتند .با توجه به هر شاخصه پژوهش جاذبههای مورد ترجیر گردشگران نشان داده است که ازنظر شاخ
تعداد بازدیدکنندگان ،جاذبههای گردشــگری شــهر یزد چون آتشــکده زرتشــتیان ،امیر چخماق ،گور دخمه زرتشــتیان در
اولویت جاذبههای گردشگران شهر یزد است و ازنظر شاخ

طول زمان اقامت جاذبههای گردشگری شهر یزد به ترتیب

امیر چخماق ،م سجد جامع ،زندان ا سکندر در اولویت جاذبههای گرد شگران شهر یزد ا ست و ازنظر شاخ

تجربه بازدید

امیر چخماق ،آتشـــکده زرتشـــتیان و باغ دولتآباد در اولویت قرار گرفتند .در ادامه تحلیل گراف میتوان جاذبه های
گردشـــگری غالب شـــهر یزد را در چهار دســـته :تاریخی-فرهنگی ،تاریخی-مذهبی ،طبیعی-تفریحی و ســـایر جاذبهها
تق سیمبندی کرد .که جاذبههای توری ستی خو شه تاریخی-فرهنگی باالترین اوزان را به خود اخت صاص دادهاند و همچنین
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میانگین تجربه بازدید و طول اقامت باالیی را نســبت به ســایر جاذبهها به خود اختصــاص دادهاند .این نتایپ همســو با
مطالعات الیت و پرنتیسه ( ،)1994بول ( ،)1997شوال و راوه ( ،)2006نیکویی و همکاران ( ،)2011لی و همکاران ()2018
بوده است و درنهایت مدل ترکیب اوزان تحلیل گراف با  GISنشان داده است بیشتر جاذبههای شهر یزد ازنظر پراکنش
فضــایی در مرکز تاریخی شــهر یزد با خدمات اقامتی ثانویه متمرکزشــدهاند .نتایپ این فرضــیه با پژوهشهای اشــورف
( ،)1989یوکنو ( ،)1968پرس ( )1987شوال ( )2002همسو است.
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